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El carnaval
arriba a la
ciutat del 2 al 9
de març
EL CARTELL
GUANYADOR ÉS OBRA
D’IRMA SOLERNOU,
DE MANRESA. © H. S.

El carnaval de Lleida tindrà lloc del 2 al
9 de març. Un dels actes més destacats, la Gran Rua, se celebrarà el dia 5.
Les 70 carrosses i les 8 comparses
sortiran a les 18.00 h des del carrer
Santa Cecília i passaran per l’avinguda
de les Garrigues, Pont Vell, rambla Francesc Macià, rambla de Ferran i fins a

la plaça Ramon Berenguer, i tornaran
als Camps Elisis, on se celebrarà el
tradicional ball d’“Aquí t’espero”. Els
actes del carnaval comencen el dimecres 2, a les 18.00 h, amb la Rua de
l’Aula de Teatre, que creuarà l’Eix Comercial. El dia 3 se celebrarà la tupinada
(20.00 h, plaça Ricard Viñes) i el diven-

dres, la Marató de l’Ou (19.00 h, rambla
Doctora Castells). El diumenge 6, a les
12.00 h, s’ha programat la VIII Cursa de
Llits, de la plaça Sant Josep a la de
Sant Joan i el Ball del Vermut (13.00 h,
plaça de Sant Joan). Els actes s’acabaran el dia 9, amb l’Enterrament de la
Sardina (19.00 h, plaça de Sant Joan).

40è aniversari de
l’Esbart Sícoris
L'Esbart Dansaire Sícoris Ballet Ciutat de Lleida celebra
enguany el 40è aniversari amb
un programa d'actes commemoratius que s’allargaran fins
al novembre. Hi haurà una trobada de moixigangues de Catalunya i Aragó a la plaça de
Sant Joan i l’estrena de la
Moixiganga de Lleida al carrer,

prevista per a l’inici de la primavera; el XXVII Festival
Folklòric de les Festes de Maig
de Lleida; un concert per a
joves als Camps Elisis i la festa
de celebració dels 40 anys de
l’Esbart, previst per a aquest
setembre, i una actuació de
l’esbart a La Llotja a finals
d’octubre.
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